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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

ش الجيش - ابراج الشرق - الدور الثالث - اسيوط اوراسكوم للتدريب 

سوھاج محافظة ١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٠ابراھيم احمد مرسى احمد٨٩٢١٠ ١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١١ابراھيم اسماعيل١٢١١٢ ٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٠ابراھيم حمدى محمد محمد١٨٩٠٦ ٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠١ابراھيم محفوظ على محمود٨٢٩٠٤٦ ٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١ابراھيم محمد السيد احمد١٠٩٨٣ ٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٢ابراھيم محمد يوسف عبداللطيف٨٤٣٩١ ٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٩ابراھيم محمود سليمان٢٤٦٣٧ ٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٤احمد ابوالفضل عمران عبد)٨٨٦١٧ ٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٢احمد اسامه احمد معروف عاشور٨٨٦٢٦ ٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٥احمد اسماعيل ابراھيم محمد احمد١٧٢٢٠ ١٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٠احمد الحداد حسن الحداد١٤٠٧ ١١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٤احمد الدرمللى عبدالرزاق محمد٨٣٨٧٣ ١٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١احمد السيد احمد احمد١٧٢٩١ ١٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٢احمد الھادى على حسن على٨٨٦٣٥ ١٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٥احمد امام احمد السيد٨٢٥١٩٦ ١٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٧احمد جمال مصطفى عبدالعال٥٣٠٩ ١٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠١احمد حربى عبدالحميد محمد السباعى١٨٧٠٣ ١٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠١احمد حسنى توفيق محمد١٥٧١٤ ١٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٠احمد حلمى رمضان شاكر٨٨٦٦٢ ١٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٤احمد حمدى فاروق١٢٣٤١ ٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٥احمد خلف خ4ف محمود٥٣٠٧ ٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١احمد خلف محمد بكرى٨٣٨٨٦ ٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٤احمد ذكرى عبد)٢٢٥٧٣ ٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٥احمد راغب اليد محمد المشنب٨٩٢٢٤ ٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٠احمد رشاد السيد٢٣١٢١ ٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٤احمد رشدى احمد السيد٨٤٨٥ ٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١احمد رفعت حسين محمد١٧٢٠٣ ٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٤احمد رمضان سليم٨٨٨٧٦ ٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٧احمد زكريا محمود محمد٨٣٧٨٨ ٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٢احمد سالم ودود١٩٨٧٧ ٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٣٠احمد سعد احمد سليمان٩٣٠٢ ٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٧احمد سعد عبدالحليم مزيد٨٨٦٣٦ ٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٢احمد سعيد رشدى عبدالرازق٨٢٦٧٨ ٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٧احمد سعيد على احمد٨٣٦٠٧ ٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٤احمد شحاته البدرى على٨٢٣٨٢ ٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٣احمد شعبان البدرى محمد٨٨٥٧٠ ٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٧احمد شعبان محمد اسماعيل٩٩٩٣٢١ ٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٨احمد شوقى زھرى زايد٦٧٢٢ ٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠١احمد صابر على عبدالواحد٢٤٢٨٧ ٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١احمد صبرى عبدالرحمن ھريدى٨٤١٤٤ ٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٨احمد ص4ح احمد محمد٢٥١٥ ٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٥احمد عادل احمد محمد٨١٥٧٩ ٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١١احمد عادل جابر رياض٨١٦٠٦٩ ٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٦احمد عادل كامل حسين٨٧٣٩٠ ٤٤
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠١احمد عاطف محمد على٨١٩٦٢٣ ٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٤احمد عاطف محمد محمد٨١٧٢٩ ٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٦احمد عبدالجواد محمد اسماعيل١٠١٦٦ ٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٥احمد عبدالحفيظ محمد حسن٨٨٧٠٦ ٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٠احمد عبدالحميد على احمد٢٠٠٧٠ ٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٦احمد عبدالحميد مصطفى على٢٥١٩ ٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٧/٠١احمد عبدالرحيم حسين عثمان١٧٦٢٣ ٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٩احمد عبدالعال محمد عبدالرحمن٨٤٦٨٣ ٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٦احمد عبدالغنى قدرى خضيرى١٧١٤٣ ٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٩احمد عبدالمنعم محمود محمد١٧٠٣٧ ٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٣احمد عبدالمنعم مصطفى ابوالحسن١٨٩٠٩ ٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٥احمد عبدالموجود محمود احمد٤٤٨٤ ٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٨احمد عبدالنظير حسان عبدالمولى٧٠١٤ ٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٢احمد عبدالھادى محمد عبدالھادى٢١٥٨٧ ٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٤احمد عبدالوھاب رضوان احمد٨٨٢٠٥٦٧ ٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١احمد عبده محمود احمد٢٦١٤٧ ٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٤احمد عدلى محمود احمد٥١٩٤ ٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١احمد عزت محمد محمود١٦٠٤١ ٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٢احمد على حامد احمد٢٠٠٠١ ٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١احمد على عبدالفتاح عبدالمنعم٨٣٥٤٥ ٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٣٠احمد على يوسف عبد)٣٤٧٠ ٦٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١احمد عمر احمد عمر على٢٠٠٠٠ ٦٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٤احمد فؤاد عبدالمطلب داود١٧٢٠١ ٦٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٦احمد فتحى صابر كمال الدين٨٢٢٨ ٦٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٧احمد فتحى عبدالس4م عبدربه٩٢٤٣ ٦٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٢احمد فتحى قبيصى مرعى٨٩٢٢٣ ٧٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١احمد فرج ابراھيم احمد٢٦٠١٥ ٧١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١احمد فرغلى احمد عطيه٢٤٦٧ ٧٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٩احمد فريد عبدالعزيز محمد٢٤٣٠٦ ٧٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٥احمد كح4وى محمد الزھرى١٠١٥٥ ٧٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٠احمد كمال على احمد٨٢٤١٢٦ ٧٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٠احمد لطفى جبريل عبدالسميع٢٢٧١٣ ٧٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠١احمد ماھر عبدالعليم محمود٨٨٣١١ ٧٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٧احمد متولى جاد الكريم متولى١٠٥٩٢ ٧٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٢احمد محمد ابراھيم عرابى١٧٢٠٢ ٧٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٣احمد محمد احمد السيد٨٢٤٤ ٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٨احمد محمد احمد ھاشم٨٣٧٨٩ ٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٥احمد محمد عبدالحميد عبدالمطلب٨١٠٨١٧ ٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١احمد محمد عبدالمبدى محمود١٦١٤٣ ٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٩احمد محمد على الصغير احمد٨٧٢٣٩ ٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠احمد محمد عنبر محمد زايد٨٢٨٦٠ ٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٥احمد محمد فتوح السيد٦٧٢٨ ٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١احمد محمد متولى ابوضيف٨٢٥١٠٤ ٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٧احمد محمد محمد السيد١٦٠٤٠ ٨٨

١٦٣٩٤Bمن ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٣احمد محمدين محمود عبد ٨٩
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٥احمد محمود السيد محمد١٣٢٢٧ ٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٨احمد محمود رشاد المھدى١٩٧٧٧ ٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٦احمد محمود عادل كامل عبدالمجيد٨٣٦٢٤ ٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٨احمد مصطفى على عبدالرحيم٢٧٥٧ ٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٢احمد مصطفى محمد ابراھيم٨٢٩٠٠٥ ٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٩احمد منصور على عبدال4ه٩١٢٦٢٢ ٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١احمد نشات احمد على٢٣٥٣٥ ٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٨احمد نشات امام حسن٨١٣٠٨٣ ٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١احمد نصر حمدى احمد٤٢٩١ ٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٩احمد ھاشم ابراھيم على١١١٩١ ٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٠احمد ھديه خلف احمد١٩٨٥٢ ١٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٠احمد ھريدى عبدالحى١٨٨٤٧ ١٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١احمد يوسف السيد ابراھيم١٨٨٧٣ ١٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٣٠ازھار رافت عبداللطيف حسين١٦٣٨٨ ١٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٠اسامه جمال عبدالراضى عبدالعال٢٦٥٥٩ ١٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٥اسامه ص4ح عبدالباسط محمد١٥١٨٧ ١٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٣اسامه عبدالمعطى السيد عبدالغنى٨١٥٦٦٠ ١٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٥اسامه فوزى قصد ) يس٢١٥٩٢ ١٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١اسامه قلدس ونيس قلدس٨٧٩٣١ ١٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٢اسامه محمد ابوالوفا عبدالرحيم٢٥٠٦٢ ١٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٦استيفانو نشات عزيز بطرس١٤٣٤٦ ١١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠اسراء برھوم على عبده٢٤٣١٩ ١١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٢اسراء جمال عبدالودود جمعه٨١٥٢٣ ١١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٧اسراء على حامد احمد٨١٨٢٣٨ ١١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠اسراء ھاشم حسن رشدى١٣٦١ ١١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١اس4م احمد عبد) حسين٢٠٠٩٧ ١١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٣اس4م اسامه امام حسن البارودى٨٨٢٨٣ ١١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٨اس4م حمدى محمد العارف٤٨٣٧ ١١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١اس4م زغلول على حنفى١٦١٤٥ ١١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٦اس4م سيد احمد محمود٨٢٩٠٠٦ ١١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١اس4م عباس شحاته١٩٧٢٩ ١٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٥اس4م محمد احمد احمد سليمان٨٨٢٧٢ ١٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٨اس4م محمد حسام١١١٧١ ١٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٩اس4م محمد عبدالرازق محمد٨٣٧٤٢ ١٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٠اس4م محمد على محمد٨٣٧٤٣ ١٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٣اس4م محمود فوزى فراج٨٥٦٢٣ ١٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١اس4م محى الدين فتحى الزارع٨٢٨٣٦ ١٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٤اس4م ممدوح حفنى مرزوق٢٤٦١ ١٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٧اس4م وحيد حفظى احمد٨٣٦٢٨ ١٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١١اسماء عبدالجواد سويلم عبدالجواد١٨٩٨٧ ١٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١اسماء فتحى صابر كمال الدين٨٢٢٩ ١٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠١اسماء مختار محمد١٠٥٤٣ ١٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٥اسماعيل احمد عبدالرازق على١٦٦٥٤ ١٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٢اشرف احمد على محمد محمود ھنداوى٢٤٠٩٥ ١٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٥اشرف جمال احمد عمران١٠٠٧١ ١٣٤
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٦اشرف رشاد الضبع الصغير٢٤٩٧ ١٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٤اFء احمد على٢٢١١٤ ١٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٩اFء حنفى محمود محمد١٠٤٨٠ ١٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١اFمير خلف محمد عبدالمجيد١٧٥٤ ١٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٥البدرى خالد محمد على٢٢٧١١ ١٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٠الحسين فتحى احمد عبدالموجود٤٨٧١ ١٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٦السيد جمال قاسم فراج٨٥٦٥٤٤ ١٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٩السيد على السيد محمود١٩٥١٢ ١٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٣السيد محسن احمد سليمان٩٦٠٣ ١٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١١السيد يوسف السيد اليمنى١٠١٢٣ ١٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٥المعتز باB حسنى ص4ح عثمان٨٣٧٨٥ ١٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٥امانى احمد محمد السمان٩٥٧٣ ١٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٨امجد نجيب اسحاق خله٤٨٧٨ ١٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٠امل عبدالطيف محمود٨٨٨١٣ ١٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٤امنيه ممدوح على عبدالرحيم٨٣٨١٦ ١٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٩اميره محمد ع4ءالدين فرج عبدالرحمن١٠٣٨٥ ١٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٨اندرى عشم جرس عبدالسميع٨١٨٨١ ١٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٨انطونيوس اسحاق رياض عطيه٨٨٣٤٠ ١٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٩ايات محمد احمد حماد٨١٦٩٠٩ ١٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٢ايرين انور ھنرى ميخائيل١٤٢٢٩ ١٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٠ايرينى رشاد حبيب مسعد٩٥٢٣ ١٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١١ايرينى فايز عيسى نصير٨٢٥١١٨ ١٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١١ايرينى نبيه سامى بسيلى٨٩٢٤٧ ١٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١ايمان ع4ء الدين احمد٨١٩٦٧٥ ١٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٣ايمن بخيت السيد احمد٨٢٣٦٠٣ ١٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٨ايمن محمد يوسف احمد٢٣٢٩١ ١٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١١ايناس حليم عزمى شنوده٨٨١٨١ ١٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٥ايه عبدالحميد نورالدين رضوان٢٤٦٩ ١٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٨ايه محمد سامى احمد٨٣٩٢٠ ١٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٣٠ايه محمد ھاشم احمد١٠١٣٥ ١٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٢باسم سامح سابا رزق٨٢٧٠٢٦ ١٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١براءه نبيل عبدالمولى١٧٧٨٨ ١٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١بسام حجازى احمد السيد٨١٣٠٨٠ ١٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٠بسام مصطفى عبدالسميع على٤٩٣٢ ١٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٧بسام يسرى رزق على٨١١٠٨٤ ١٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٦بسمه امين حسين امين محمد١٥٣٧٧ ١٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٥بسمه ع4ء احمد اسماعيل٤٩١١ ١٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١بسمه محمد اسماعيل طابع٢٦٥٤٤ ١٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١بھاء الدين محمد عبداللطيف خليفه٨٨٦٢٥ ١٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٧بوستينا بطرس ثابت خليل٩٢٠٠٣٠ ١٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٥بيتر محسن عبدالسيد٨٨٩١٢ ١٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١بيشوى رفعت فؤاد جورجيوس١٧٨١ ١٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١بيشوى ناجح جاد صالح١٤٣٤٤ ١٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٢بيشوى ناجى راجى حكيم١٠٦٥٢ ١٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٥بينز ميشيل شوشى حكيم٨٨١٥٣ ١٧٩
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١تھانى حمدى عبدالظاھر مزيد٢٦٠١٢ ١٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٧توفيق حسين توفيق حسب١٤٣٥٤ ١٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٦تونى محسن عبدالسيد٨٨٩١٣ ١٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١ثابت احمد سعد الدين احمد٨٤٣٢٢ ١٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٧جرجس صبرى نصحى ابو عوض٨١٢٦٠٦ ١٨٤

١٠٦٥٠Iمن ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٤جرجس لطيف ملك غب ١٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١جرجس ممدوح رياض سمير٤٩٥٦ ١٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٤جرجس نى عطا عطيه٨٧٣٥٧ ١٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٥جمال عبدالحميد سعد الدين عبدالحميد٨٣٣١٦ ١٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٠جمال على بدوى محمد١٨٥٩١ ١٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٢جوزيف كميل عياد غندور٤٨٧٤ ١٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٥جون عماد حبيب جاد١٤٣٤٧ ١٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢١حاتم قدرى جابر محمد٩٢٦١ ١٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٢حازم القطان محمود فرج٢٣٥٨٥ ١٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٣حازم رمضان محمد عبدال4ه٨٨٣٣٠ ١٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٣حازم عبدالسميع اسعد جاد الكريم٨٧٢٨٩ ١٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٢حسام احمد محمد مرسى٢٠٦١٧ ١٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١حسام الدين ابوالوفا محمود احمد٨٧٣٢٩ ١٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١حسام شوقى السيد محمد١٧٧٨٧ ١٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٥حسام عطا احمد السيد١٨٩٩٥ ١٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١حسام ع4ء الدين عبدالرحيم احمد٣٣٥٢ ٢٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٣حسام فاروق محمد على٨٣٧٩٩ ٢٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٣حسام قاسم السيد عبدالرحيم٨٨٦٣٣ ٢٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١حسام كمال محمد يونس٨١٠٨٢١ ٢٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٢حسام محمد عبدالرؤوف حامد٢٣٥٣٠ ٢٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٢حسام محمد عبدالعزيز محمد١٩٨٩٧ ٢٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٠حسام محمود السيد محمد٢٦٤٥ ٢٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٠حسن بدوى محمد عبدالنعيم عبدالغفار٨٧٦٣ ٢٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٩حسناء احمد عبدالحميد محمد٩٩١٨٦٨٠ ٢٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٤حسين احمد مختار محمود٣٤٦٦ ٢٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١حسين السيد محمد حسين١٢٢٦٩ ٢١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٠حسين بدرى محمد حسين٩٩٩٢٦٣ ٢١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٢حسين نبيل حسين٢٢٥٦٨ ٢١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٠حماده محمد محمود عبدالحليم٩١٧٠ ٢١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٢حنان وھيب موريس غطاس١٢٤٢١ ٢١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٠خالد جمال عبدالظاھر احمد٢٢١٩٦ ٢١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٢خالد عبدالحميد عبدالفتاح محمود٩٢٠٠٤٤ ٢١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٣٠خالد عبدال4ه عز الدين محمد١٧٢٣٣ ٢١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٢خالد عبدالمحسن محمد عثمان١٠٩٩٩ ٢١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٦خالد عبدالناصر عبدالموجود ھاشم٥٣١٢ ٢١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٣خالد على احمد عبدال4ه١٧١١٩ ٢٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٤خالد على ماھر محمد احمد١٨١٦ ٢٢١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٤خالد محمود معز احمد١٧٠٢٠ ٢٢٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٠خالد ھاشم محمد على٢٦١٠٣ ٢٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٢داليا جمال الدين احمد حمدى١٦١٥١ ٢٢٤
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١داليا عبدالحميد عبدالغفار عبدالتواب١٢٦٢١ ٢٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٤دعاء حسن محمود حسن١٠٥٣٢ ٢٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٦دوFجى عونى مترى سدراك٨٨٣٤٣ ٢٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١١ديانا سامى الكلوك سيف٨١٧٥٣٨ ٢٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٢ديفيد ھانى صبحى٢٢٥٧٥ ٢٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٢دينا فكرى جورجيوس بطرس٦٩٣٧ ٢٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٦دينا محمد عبدالستار عثمان١٧٧٦٢ ٢٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٠رامى مصرى بارح عوض٨٧٨٥٠ ٢٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٨رامى نسيم عطا ) ابراھيم١٢٠٧٣ ٢٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٥/٠٨/٠٧راندا سامح سابا رزق )٢٦٦٤٥ ٢٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٣رانيا شنوده حبيب قرياقس٨١٨٢٢٤ ٢٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٤رانيا عبدالكريم ابوالقاسم احمد٨٢١٠١٢ ٢٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١رحاب صابر احمد١٢٣٠١ ٢٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٢رمضان خيامى حسن على٢٠٠٠٢ ٢٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٣١رنا رفعت محمد سليمان٢٤٢٩٠ ٢٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١رنا نبيل عبدالعاطى احمد٢٢٠٤٦ ٢٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٤روزلين جريس حبيب جرجس٨١٥٩٠ ٢٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١روفان رومانى فؤاد عازر١٨٠٩٥ ٢٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٨ريمون سمير بخيت روفائيل١٤٣٤٥ ٢٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١١ريمون سمير عبدالمسيح معوض٤٨٦٦ ٢٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٥ريمون ممدوح ارجى يوسف٢٦٦٤٧ ٢٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٨ريمون نجيب نجيب بسطوروس سمعان٨١١٢٢٨ ٢٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠١ريھام ابوالحسن احمد١٦٨٨١ ٢٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٣٠ريھام اشرف مصطفى محمد١٥٥٦٦ ٢٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١ريھام صابر احمد١٢٣٠٠ ٢٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٥ساره احمد ابوالوفا عبدالرحمن٢٨٠٥٢ ٢٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٢ساره احمد ھاشم محمد٨٣٨٠٦ ٢٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١ساره مصطفى عبدالرحمن خليفه٨٢١٠١٠ ٢٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠١ساره نشات رشدى قلدس٨٢٤١٢٢ ٢٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠١سامح ابو ضيف ادريس١٨٨٧٦ ٢٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٥سامح نظير نجيب عبد)١٨٨٩٠ ٢٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١سامر ناصر ظريف مترى٣٣٩٠ ٢٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٤سلمى فتحى محمود حسين٨٨٠٦٥ ٢٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٧سلمي محمود زغلول محمود٩٣٧٠ ٢٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٨سلمي محمود ھارون محمد٩٣٦٩ ٢٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١سمر احمد البدرى محمد٢٦٥٨٥ ٢٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١سمر جمال حسن عبدالمحسن٨٥٦٢٤ ٢٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٩سمر شوقى محمد احمد٩٥٧٦ ٢٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٠سميه محمد حسين سليمان١٧١١٧ ٢٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٠سيد يونس عاطف محمد١٨٠٧ ٢٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٠شاھر سامح سابا رزق )٨٢٧٠٢٨ ٢٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٣شريف ابوالفضل ھريدى عطاى٩٩٩٢٨٧ ٢٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠١شريف ج4ل محمود بكرى١٨٠٦٣ ٢٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٧شريف محمد احمد احمد٧٩٩٣ ٢٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٠شريفه محمد حماده احمد٨٩٤٣٢ ٢٦٩

٢٠١٦/٠١/٣١سوھاج Page ٧ of  ١٥



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

ش الجيش - ابراج الشرق - الدور الثالث - اسيوط اوراسكوم للتدريب 

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٨شنوده وجدى الفرد استاورو٥١٨١ ٢٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٧شھاب الدين محمد محمود حسين٨٣٨١٥ ٢٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١شھير نبيل مسعود سعيد٨٢١٨٦ ٢٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٦شيرين مدحت باسليوس بطرس٨٥٩٥٩ ٢٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٩شيماء محمد فوزي على٩٣٧١ ٢٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٧شيماء محمد محمود احمد٨٢٤٣ ٢٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٠شيماء محمود ذكى بدوى٨٣٩٢٣ ٢٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٩صابر محمد احمد مرعى١٦٠٣٩ ٢٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠١صالح محمد سليمان عبدالعال١٧٦٢٢ ٢٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٢صفاء علم اFس4م محمد ابراھيم٢٥٣٢٩ ٢٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٦صفاء محمد متولى ابوضيف٨٢٥١٠٦ ٢٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٢صفوت دياب محمد يوسف١٠٥٦٦ ٢٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٧ص4ح سنى ص4ح عثمان٨٣٧٨٦ ٢٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٥ص4ح محمد فريد جبريل١٨٦٥٨ ٢٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٦ص4ح محمد كامل السيد خضر٤٨٨٩ ٢٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٥ضياء عزت محمد كامل محمود٨٢٦٧٣ ٢٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١ضياء محمد عبدالحميد عبدالشافى٨٥٦٠٤ ٢٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٠طارق احمد عبدالجواد محمود٨١٥٠٧٩ ٢٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٥طارق محمد عبدالرحيم على٩٦٦٧ ٢٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٧طارق محمد على عبسى٨٣٦٢٧ ٢٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢١طه س4مه طه محمد٩٢٥٤٩٧٩ ٢٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١طه منصور طه محمد٢٥٠٠ ٢٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٩عادل على حامد على١٢٣٦٤ ٢٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٦عاصم عزوز احمد ع4م١٨٨٧٥ ٢٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١عاطف دياب محمد احمد٤٨٨٨ ٢٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٣عامر فرج على عثمان٨٢٩٠٤٧ ٢٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٧عباس س4مه طه محمد٣٥٨٥ ٢٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٩عبدالجواد محى عبدالجواد احمد٢٦٠١٣ ٢٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١عبدالرحمن احمد محمد احمد١١٢٠٨ ٢٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٥عبدالرحمن رشاد محمد انور احمد١٨٠٨ ٢٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٠عبدالرحمن رمضان ع4م حسن١٩٢٠ ٣٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٢عبدالرحمن على يسن على التھامى٨٢٦٧٤ ٣٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٦عبدالرحمن ممدوح ابراھيم شرقاوى٤٩٠٤ ٣٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٣٠عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد٨١٥٨٧ ٣٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٧عبدال4ه السيد محمد عبدال4ه٢٦٥٣٠ ٣٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٣عبد) السعودى محمد دياب٢٦٠١٠ ٣٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٥عبد) محمد حافظ عبدالرحيم١٢٠٠٣ ٣٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٩عبد) محمد محمود ابوالع٩٩٩٣٠٧4 ٣٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٥عبده عبدالناصر عبده عبدالرحمن٩١٦٣٨٠ ٣٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١عثمان حمدان حسين عثمان٢٣٢٨٢ ٣٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٤عثمان عزت حماد مغربى٢٠٦١٦ ٣١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٦عز الرؤوف احمد عبدالنعيم٩٥٧٥ ٣١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠١عزت مختار غزالى على٨٢٩٠٤٢ ٣١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١عصام فتحى على محمود٢٨٣٣٦ ٣١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠١ع4 عثمان محمد يس٨٢٤١٢١ ٣١٤
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٤ع4ء الدين لطفى عبدالعالى عبد)٢٥٣٤ ٣١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١ع4ء لطفى محمد حسين٨١١٠٨٦ ٣١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٠ع4ء محمد محمد خليل٨٢١٩ ٣١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٩على اسعد خلف خضر٨٨٦٧٣ ٣١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٦على جمال مجاھد خليل١٠٥٧١ ٣١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٨على حسين عبدالقادر حسين١٩٨١٣ ٣٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٦على عادل على ضيف٨٢٢٦٩٠ ٣٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٥على محمد عبدالرحمن مصطفى١٧٦٢١ ٣٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٣٠علياء جمال حسن عبدالمحسن٨٥٦٢٦ ٣٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١علياء حمدى محمود عيسى١١١٢٤ ٣٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٢عماد الدين محمد السيد محمد٢٦١٤٢ ٣٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٧عماد فوزى سمعان جرجس٨٨٥٧٤ ٣٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١عمر احمد حسين بكر٨١٦٤٧ ٣٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٥عمر رشاد محمد انور احمد١٨٠٥ ٣٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٢عمر على يسن على التھامى٨٢٦٧٥ ٣٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٤عمرو جودت منصور يوسف١٢٠٨٤ ٣٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٤عمرو محمد خليفه منصور٨٣٦٨٤ ٣٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٠عمرو محمد عطا مجلى١٨٩١٠ ٣٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١عمرو محمد مرزوق محمد٩٢٣٢ ٣٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١١غريب ساكان س4مه ابوزيد٢٣٠٠٨ ٣٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠فاتن محمد عبداللطيف١٦٥٣٩ ٣٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٩فادى مدحت جرجس قرياقوس٨٨٣٤١ ٣٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٢فاروق دسوقى امين على١٨٦٢٣ ٣٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١١فاطمه ابراھيم عبدالعليم ابراھيم٢٥٣٧١ ٣٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٨فاطمه الزھراء طارق عباس حلمى على٨١٦٧٤٦ ٣٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٩فاطمه خليل سليمان محمود١٥١٦٦ ٣٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٦فايز عبده احمد جوده٣١٨٣ ٣٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١فھد احمد عبدالمجدى احمد٢٦٦٢٨ ٣٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٥فوزى حسين احمد عبدالرحيم١٠٥٧٠ ٣٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٢فياض جمال ابراھيم السمان١١٢٠٩ ٣٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠١كاترين شفيق حبيب واصف٨٩٢٤٨ ٣٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢١كرلس فايز فھمى عازر١٠٥٣٣ ٣٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٧كريمه احمد متولى ابوضيف٨٢٥١٠٥ ٣٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٩كيرس نشات رشدى قلوس٨٢٤١١٩ ٣٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٩كيرلس انس كيرلس حنا٨٨٣٤٢ ٣٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٥كيرلس زكريا ديبان لوقا٨٨٣٢٢ ٣٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٣٠كيرلس كرم لمعى رشيد٩١٨١٠٤ ٣٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١مؤمن السيد قبيحى السيد١٢٦٤٦ ٣٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٨مؤمن سعد محمد عبدالغنى٨٩٠٥١ ٣٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١مؤمن محمد احمد رشوان١٧٢٨٦ ٣٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٢ماجى مدحت جرجس قرياقوت٨٨٣٣٩ ٣٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٤مادونا صفوت وھبه عزيز٨١١٢٢٩ ٣٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/١٧مادونا نزيه زكرى بدوانى١٦٦٢ ٣٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٣مارتينا عزت بولس نصر)١٦٦٣ ٣٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٢ماركسو جيمى مكارى سدراك٨٨٥٧٥ ٣٥٩
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٨ماريان سعد سعد جبره٩١٠٣٨٩ ٣٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٧ماريانا نشات نعيم نجيب١١٤٦ ٣٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٥ماھر الديب عبد) محمد٨٣٨٦٣ ٣٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٦مايكل اديب لبيب عبيد٢٢٠٥٢ ٣٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٤مايكل حنا شاكر٨١٨٢٢٣ ٣٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٥مايكل شنوده رزق شنوده١٢٦١٠ ٣٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١مايكل ناجح جاد صالح١٢٦٠٨ ٣٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٨مايكل نادى صبرى عوض٢٣١٧٨ ٣٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٢مجدى عبدالحكيم عامر عبدالمجيد١٨٩٩٠ ٣٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٠محمد ابو علم محمد ابوضيف٨٩٠٤٩ ٣٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٩محمد احمد اسماعيل قداره٤٩٣٠ ٣٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١محمد احمد السيد محمود١٨٥٥٦ ٣٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٨محمد احمد ج4ل قاسم٩٧١٦ ٣٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٧محمد احمد خليل١٠٥٣٤ ٣٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١١محمد احمد عبدالخالق عبدالغنى٨١٣٠٨٢ ٣٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٠محمد احمد عبدالس4م محمد٨١٩٦٥٢ ٣٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٤محمد احمد عبدالعزيز٨٣٩٥٣ ٣٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٩محمد احمد على محمود١٠٨٩٣ ٣٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٦محمد احمد محمود ابراھيم١٢٦٠١ ٣٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٤محمد احمد محمود محمد٢٢١٩٤ ٣٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٧محمد احمد مرسى احمد٨٩٢١١ ٣٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٣محمد احمد نور الدين حمدى٤٩٥٣ ٣٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٢محمد احمد يسن عباس٨٧٣٤٦ ٣٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٤محمد اشرف على خليفه محمود المشنب٨٣٦٦٤ ٣٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١محمد اشرف فؤاد شھاب٤٩٤٢ ٣٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١محمد الديب عبداللطيف١٩٧٨٨ ٣٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٠محمد السيد احمد عبدربه٨٣٨٠٤ ٣٨٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٥محمد السيد ادفاوى حسن٨١٦٦٩ ٣٨٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٨محمد الطيب عبدالحليم ابراھيم١٥١٤٩ ٣٨٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٣محمد بدر السيد بدر١٥٥٨٩ ٣٨٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٢محمد بھاء الدين عبدالرحيم١٩٧٠٣ ٣٩٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٩محمد ثابت مدنى محمود٨١١٢٣٣ ٣٩١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١محمد جابر محمود احمد٧٩٩٥ ٣٩٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٩محمد جبريل يوسف خلف٢٢٧١٢ ٣٩٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٧محمد جمال احمد حسين٨٢٣٨١ ٣٩٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٩محمد جمال عبدالناصر جبريل يوسف١٠٤٤٤ ٣٩٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٩محمد حسان محمد حسين٢٠٩٠ ٣٩٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠١محمد حسن البنا عبدالحي١٠٥٦٧ ٣٩٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمد حسنى عبدالقادر عبدالغنى٨٢٤١٣٩ ٣٩٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٧محمد حسين احمد حسين١٨٥٤٤ ٣٩٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٣٠محمد حسين عبدالرحيم عبدالعال٢٠٠٩٥ ٤٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٨محمد حشمت ابوالحمد١٩٧٧١ ٤٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١محمد حمدى محمد مصطفى الرشيدى١٦٠١ ٤٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١محمد حمدى محمد مصطفى الرشيدي٨١٦٠١ ٤٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٨محمد خ4ف عبدال4ه احمد١٠٥٧٢ ٤٠٤

٢٠١٦/٠١/٣١سوھاج Page ١٠ of  ١٥



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

ش الجيش - ابراج الشرق - الدور الثالث - اسيوط اوراسكوم للتدريب 

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢١محمد رضوان السيد عثمان١١٣٨٥ ٤٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٨محمد رفعت احمد محمد٨٣٩٥٤ ٤٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٦محمد رفعت عبدالحميد١٠٥٧٨ ٤٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٥محمد رفعت عبدالشكور عبد)١٦٩٦ ٤٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٦محمد زغلول عبدال4ه محمد الشريف١٨٠٤١ ٤٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١١محمد سليمان محمد سليمان٢١١٤ ٤١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٥محمد سند صابر محمود٨٨٦٣٠ ٤١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٧محمد سيد ابوضيف ابوالحسن٦٢٥٣ ٤١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٨محمد سيد حسين محمود٨٢٦٧٧ ٤١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٠محمد سيف الدين محمد محمد عقل١٥١٩٠ ٤١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٥محمد صابر فؤاد احمد١٧٠٥٧ ٤١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٧محمد صبرى باسط احمد السيد رس4ن١٢٠٨٥ ٤١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١محمد صفوت فوزى اسماعيل٢٦٠٠٦ ٤١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٠محمد ص4ح عباس عساف١١١٨٤ ٤١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٩محمد ص4ح محمد صالح٩٦٠٢ ٤١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١محمد طلعت محمد حسين٢٣٥٢٤ ٤٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠٤محمد عادل محمد عبدالرحيم١٠٥٦٩ ٤٢١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٦محمد عبدالباسط محمد محمود٨٧٥٥ ٤٢٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٤محمد عبدالرازق فزاع جاد الكريم٨٣٦٩٠ ٤٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٤محمد عبدالرحيم س4مه عبدالرحيم٨٢٨٤٤ ٤٢٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٣محمد عبدالس4م ادريس احمد٩٥٥٧ ٤٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٧محمد عبدالعال عبدالعزيز احمد٨٨٧١١ ٤٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٣محمد عبدالعال محمود١٢٣٠٦ ٤٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢١محمد عبداللطيف احمد عبداللطيف٨٨٥٨٨ ٤٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١محمد عبداللطيف السيد٢١٥٥٨ ٤٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٦محمد عبدالمحسن فضيل فواز٨١٩٦٨٧ ٤٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٩محمد عبدالودود احمد محمود٨١٥٦٦٩ ٤٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمد عبدالوھاب محمد احمد٢٠٠٩٨ ٤٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١محمد عبدالوھاب محمد عبدالحميد٨٧٣٩١ ٤٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٤محمد عبده عبدالعال عبدالفتاح٨١٨٢٥٣ ٤٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٩محمد عثمان عبدالعزيز ابراھيم٨٣٥٤٦ ٤٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٤محمد عصمت الھلباوى امين١٤٠٩ ٤٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٢محمد عطيه عدلى محمود٢٣٣١٥ ٤٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٣محمد عفيفى عدوى عبدالمنعم٢٤٢٨٩ ٤٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٦محمد على حسن اسماعيل٨١٥٣١ ٤٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٥محمد على سرور رزق )٣١٨٢ ٤٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٢محمد على محمد حسن٨٢٠٥٢٦ ٤٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٧محمد على محمد عبدالمولى٩٩٢١٠٦٣ ٤٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠١محمد على محمد على١٠٤٧١ ٤٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٦محمد عليواحمد عليو سعد )٨٩٠٥٠ ٤٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٠محمد عماد الدين عثمان ابوزيد١٤٣٠٢ ٤٤٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٨محمد عمر احمد سليمان١٠٢١١ ٤٤٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٣محمد عمر عبدالحليم البدرى٨١٧٠٨ ٤٤٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠١محمد عمر محمد حسين٨٨٥٧٧ ٤٤٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١محمد فاروق جاد حسانين٩٦٠٧ ٤٤٩
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٢محمد فتحى عبدالعال عبدالرحمن٩٢٥١ ٤٥٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٥محمد فتحى على حافظ٢٣٠٨٠ ٤٥١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٨محمد فوزى نصر الدين محمد٢٦١٥٣ ٤٥٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٧محمد قبيسى حماد على١٦٩٧ ٤٥٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٥محمد كمال الدين فاضل احمد عاشور١٩٨٩٦ ٤٥٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٣محمد كمال عبدالعظيم عمران٦٠٣٠ ٤٥٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٦محمد مؤمن بدر السيد بدر١٥٥٨١ ٤٥٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٧محمد ماھر عبدالغنى محمود٨٩٢٠٥ ٤٥٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٦محمد محروس ھاشم٢٤٦٤٦ ٤٥٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٤محمد محمد بدران محمد٨٩٠٦٩ ٤٥٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٨محمد محمد عثمان محمد٨٤٧٣٨ ٤٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٧محمد محمد نعمان السيد٢٤٦٣٦ ٤٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٨محمد محمود احمد ابوطالب٣٤٤١ ٤٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمد محمود اسماعيل احمد٨٣٧٢٥ ٤٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٤محمد محمود حامد محمد عبد)٢٦٠١١ ٤٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٩محمد محمود حسنى ابراھيم٢٥١٨ ٤٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٧محمد محمود رفعت يوسف صادق٨١٦٠٧٠ ٤٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٩محمد محمود عبدال4ه احمد٨٨٧٠٧ ٤٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٠محمد محمود محمد عبدالعزيز٢٥١٧ ٤٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٩محمد محمود محمد محمود٨٧٩٣٥ ٤٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٨محمد مدحت عبد) عبدالمطلب٨٨٦٠٤ ٤٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١محمد مصطفى عبدالعزيز سليمان٨١٩٦٦٢ ٤٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٣محمد مصطفى محمد مصطفى٨٣٨٠١ ٤٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٩محمد منصور على عبدال4ه٩١٢٦٢٣ ٤٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٣محمد منير محمد خليل١٦٧٣ ٤٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٦محمد مھران محمود خليل١٦٢٤٢ ٤٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٠محمد موسى حماد عبدالحكم٢٤٦٨ ٤٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٣محمد ھاشم ابراھيم على١١١٩٣ ٤٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠١محمد وجيه ابوضيف ابوالحسن٦٢٥٢ ٤٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٨محمد وحيد عبدالنعيم محمد٥٣١١ ٤٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٦محمد يوسف احمد عبدالكريم٨١٠٨١٨ ٤٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٤محمد يوسف حسين ابوالقاسم١٩٥٢١ ٤٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٤محمود ابوالسعود الحارس عبدالمنعم حسن٢٢٢٢٧ ٤٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٩محمود احمد عبدالغفار محمد٢٢١٩٥ ٤٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٣محمود احمد على محمود٢٥٧٣ ٤٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٣٠محمود احمد مختار محمود٣٤٦٥ ٤٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٧محمود بدوى السيد نور الدين٨٧٧٨ ٤٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٧محمود جمال على عبدالرحمن١٠٥٦٤ ٤٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٣محمود حسنى عبدالحفيظ محمد١٣٠٠٠ ٤٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٣محمود خالد محمود عثمان١٦٩٨٦ ٤٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٨محمود خلف جابر عبد)٢٠٠٩٩ ٤٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١محمود رافت ابراھيم١٨٨٧٧ ٤٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٨محمود رافت محمود محمد٦٩٥٩ ٤٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٠محمود شمس الدين على اسماعيل٨١٧٥٠٥ ٤٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١محمود عابدين رفاعى عبدال4ه٢٦٥٢٣ ٤٩٤
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٥محمود عبداعليم احمد محمد٦٤٦٤ ٤٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١محمود عبدالجواد محمد اسماعيل١٠١٦٤ ٤٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢١محمود عبدالحفيظ احمد عبدالغنى٨٣٨٠٣ ٤٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٦محمود علم الدين محمود محمد٨٣٦٦٥ ٤٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٢محمود على احمد رفاعه٨٢٣٢٢٢ ٤٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢١محمود على احمد محمد٨٨٠٥٣ ٥٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٩محمود على حسين امام١٩٧٨٢ ٥٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٢محمود عمر خلف احمد٢٦٥٧٦ ٥٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٢محمود عيد محمد محمد مرسى٨١٩٦٥٩ ٥٠٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٢محمود فتحى ابوالمجد عبدالمنعم٨١٩٦٥٨ ٥٠٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٧محمود فتحى محمود عبدالمجيد٩٧٢١ ٥٠٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٨محمود فوزى عبدالرحيم الصاوى٨١٣٠٨٥ ٥٠٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٦محمود قدرى محمود محمد٨٣٧٨٧ ٥٠٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٥محمود كمال عبدال4ه محمد٨٢٤٢٥ ٥٠٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٠محمود محمد ابو دھب عبدالغنى٢٢١٩٣ ٥٠٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٣محمود محمد اسماعيل طابع٢٦٥٤٦ ٥١٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٤محمود محمد بخيت حسن٨١٧٤٢٥ ٥١١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٤محمود محمد عباس ابراھيم١٧٦٢٤ ٥١٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٥محمود محمد محمود حسب النبى١٠١٤٦ ٥١٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٨محمود مدحت محمود عباس٩٢٥٢٠٢ ٥١٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٦مختار مسعود شكرى٢٠٠٥٢ ٥١٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٠مدحت البتيتى محمد احمد٤٩٢٥ ٥١٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٩مدحت كامل عبدالعال محمد عمار٤٩٥٤ ٥١٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٠مرسى شلبى ابوضيف حلبى١٢٢٠٤ ٥١٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٠مرقس عدلى بطرس داود١٠٢١٤ ٥١٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١مروه سلمى محمود طايع١٧١٠١ ٥٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٤مريم حسن محمد محمد٨٣٦٠٩ ٥٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١مريم رفعت سند مھنى٤٨٦٨ ٥٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٥مريم عبدالمجيد محمود محمد٨١٥٥١ ٥٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٩مزاج غازى رمضان غازى٨٩٠٦٠ ٥٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٥مصطفى احمد بھاء١٩٧٨٠ ٥٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٨مصطفى احمد عبدالس4م محمد٨١٩٦٥٣ ٥٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٦مصطفى جمال احمد عثمان٨٨٥٦٨ ٥٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١مصطفى جمال محمد توفيق٨٢٣٢٢٣ ٥٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠١مصطفى حماده عباس مھران٤٩٩١ ٥٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٦مصطفى خلف عبدالحميد صابر٨٨٦٩٤ ٥٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٠مصطفى راشد عز الدين محمد٥٣٣٠ ٥٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٠مصطفى رافت عبدالرحيم محمد٢٧٨٢ ٥٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٨مصطفى ص4ح عباس تمام٢٢١٨٧ ٥٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٤مصطفى ط4نى عبدالعاطى حسانين١١٢٠٧ ٥٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٧مصطفى طه ابراھيم احمد٨٢٤١٢٠ ٥٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٦مصطفى كامل محمود عبدال4ه٢٤٠٦٩ ٥٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٢مصطفى مجدى طلبه احمد٨٨٦٠٣ ٥٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٤مصطفى مجدى عبدالعزيز عبدالمجيد الخياط٨٣٦٤١ ٥٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٩مصطفى محمد احمد احمد٥٩٢٩ ٥٣٩
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٣مصطفى محمد السيد محمد٢٤٥١٦ ٥٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠١مصطفى محمد عبدالحميد٨٣٩٥٢ ٥٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١مصطفى محمد محمود احمد١٠١٨٣ ٥٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١مصطفى محمد مصطفى ابوالمجد٨٧٥٧ ٥٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠١مصطفى محمد ممدوح على حسن ابو المكارم٨٢٠٥ ٥٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٤مصطفى ھمام احمد السيد٨٢٥١٩٩ ٥٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠١مضر عشرى برھام٨٨٩١٩ ٥٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠١معتز احمد حسين احمد٥٣٣١ ٥٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١معتز عبدالصبور سليمان٩٩٩٣١٥ ٥٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٧معتز عبدال4ه محمد احمد٢٥٢٠٣ ٥٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٣ممدوح عبدال4ه محمد كمال الدين٩٢٣٣ ٥٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٦ممدوح محمد ص4ح الدين عبدالحميد محمود٩٩٢٥٨ ٥٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١منار ابراھيم السيد عبدالعال٨٩٢٠٧ ٥٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٣منار ابوالمجد عبدالعزيز ابراھيم٨٣٥٤٧ ٥٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٥منه ) احمد فؤاد لبيب١٦٨٨٣ ٥٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٢مى محمد نجيب عبدالمحسن حسين لكلوك٨١٠٨٣٢ ٥٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٤مينا جوزيف حلمى فرج٨٨١٨٢ ٥٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٣مينا رؤوف راضى سدراك٧٨٥١ ٥٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٨مينا سمير سمعان فضل )١٨٩٥١ ٥٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٣مينا سوسو شفيق فلقس١٧٧٠٨ ٥٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٥مينا صفوت رمزى جرجس٥٨٠٥ ٥٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٨مينا محروص ندھى مھنى٤٨٦٥ ٥٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٤مينا نادر امين رؤفائيل٨٥٦٢٢ ٥٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٧ندا حماده احمد محمود١٧١١٨ ٥٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٢ندي احمد امام عبد اللطيف٩٣٦٦ ٥٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٩نسمه حسن البنا عبدالعزيز٢٤٦١٨ ٥٦٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٠نسمه ع4ء احمد اسماعيل٤٩٠٩ ٥٦٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١١نشات عبدالم4ك ميخائيل عبدالم4ك٩٦٣٢ ٥٦٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٧نھاد حماد عبده مخلوف٨٢١٠٠٥ ٥٦٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٣نھاد حمدى احمد محمد٢٥٢٤٥ ٥٦٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٩ھاجر ممدوح احمد صالح٨٣٩١٩ ٥٧٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٦ھاشم مخلوف ھاشم احمد١٤٤٤ ٥٧١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١ھاله عبدالمنصف عبداللطيف محمود٩٥٥٨ ٥٧٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١ھانى زكريا محمد محمد عامر٨٩٥١ ٥٧٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٤ھانى صفوت حكيم خله١٥٢٧٧ ٥٧٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٤ھانى فاروق ھاشم احمد٨٣٥٢١ ٥٧٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٠ھبه ) خلف السيد سليم٢١١١٤ ٥٧٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠١ھبه ) كمال خليل على٨١٥٠٥٤ ٥٧٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٥ھبه عبدالعاطى عبدالمنعم٨٣٧٧٦ ٥٧٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٠ھدى احمد على محمود٨٢٩١٢٣ ٥٧٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٦ھدير محمد احمد محمد٦٢٢٨ ٥٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٧ھشام اسامه احمد على١٧١١٥ ٥٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٩ھشام السيد فتحى عبدالحميد٩٢٦٠ ٥٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٥ھشام حسين مختار احمد١٨٣٦ ٥٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٢ھشام عبد) احمد امين١٤٤٣ ٥٨٤
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٩ھشام على عبدالحافظ عبدالرحمن٨٢٥١٣٩ ٥٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢١ھشام محمد احسان طه السيد٨٨٦٣٢ ٥٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٣١ھمت يسرى عبدالمنعم حسن٨٢٧٠٣٢ ٥٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١ھند السيد حافظ السيد٩٩٩٢٣٢ ٥٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١ھند تاج الدين خيامى خليل٨١٦٧٦٣ ٥٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٧ھيام محمد عبدالعال احمد٨١٨٢٧٣ ٥٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١ھيثم بديوى عبدالواحد احمد١٨٦٠٣ ٥٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٨ھيثم توفيق حسين على١٧٣٠٩ ٥٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٢ھيثم ص4ح قبيصى محمد٢٥٢٩٠ ٥٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٠ھيثم عادل محمد حسن٨١٠٨٢٩ ٥٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٤ھيثم فھر احمد فھر٨١٩٦٧٤ ٥٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١١وائل ادوارد فؤاد العبد٢٤٥٩١ ٥٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٣٠وائل السيد صديق شعبان١٧٦٢٥ ٥٩٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٤وائل حسن على نظير٩٩٢٦٤ ٥٩٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٧وائل رافت عبدالرؤوف١٩٧٨٦ ٥٩٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١وائل عادل عبدالحليم محمد١٧٣٩٥ ٦٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٥وفاء بدوى عبدالحميد ابوالسعود٨١٨٢٢٢ ٦٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٥وFء عثمان محمد عبد الھادي٩٣٦٨ ٦٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٣٠وليد احمد رفاعى عبدال4ه١٩٥١٨ ٦٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٢وليد اشرف يوسف عبدالرحمن مصطفى الدفيش١٠٩٦٨ ٦٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٧وليد محمد رفعت يوسف صادق١٠١٦٣ ٦٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٣١وليد محمد عبداللطيف حسين٢٣٠٤٤ ٦٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٢وليد نشات امام حسن٨١٣٠٨٦ ٦٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٠ياسمين فاروق عبدال4ه بطيخ٨٣٨٠٥ ٦٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٣ياسمين محمد فوزى قبيصى٨١٥٠٨٠ ٦٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢١ياسمين محمود حمدى محمد١٩٥١٣ ٦١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٥ياسين احمد صديق١٩٨١٦ ٦١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١يحيى حنفى محمود محمد١٠٤٤٧٩ ٦١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١يسرا طلعت صابر خليل٤٩٤٣ ٦١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٦يوسف عادل يوسف حرب١٦٨٧ ٦١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٠يونس احمد ابراھيم احمد٢١٥٦٤ ٦١٥
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